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 ... حنونله قلب طيبٌ هذا الذي تراه قويًا، وشديًدا، وعنيًفا، وداخ ..رضي اهللا عنه عمر
  أليس هو عمر الذي يف خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ 

من وراء  )هءبكا(اهللا: صليُت خلف عمر فسمعت حنينه  هو عمر الذي قال عنه ابنه عبد
 !!!ثالثة صفوف
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1 رقة عمر رضي اهللا عنه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد،  ف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة والسالم على أشر احلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)ايه ألحٍد غريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل ف

  ،،،  أِحبيت يف اهللا

كيف حالكم مع اهللا؟ كيف حال قلوبكم مع اهللا؟ إن السري مع هؤالء الصحابة يف الطريق إىل اهللا لقوة تعني على أمر السري 
  وطلب مرضاة اهللا جل جالله. 

   ،،، أنا أحبكم يف اهللاإخويت يف اهللا.. 

  نسادًسا: نهيه عن الصالة على المنافقي

اهللا  عبد عندما مات واملوقف األخري ُملَهم، وبقي املوقف األخري..ُمَحدث الْ ما زلنا مع عمر بن اخلطاب، وموافقته لربه، وهو الْ 
ريد يُ  ρعلى أبيه، وفعًال قام رسول اهللا أن ُيصلي  ρأيب بن سلول، وطلب من رسول اهللا اهللا بن  اهللا بن عبد بن سلول، وأتى ابنه عبد

، وجذب ثوب "دعكيا رسول اهللا أتصلي عليه، وأنت تعلم ما فيه؟! واهللا ال أَ " ؛رأس املنافقني، وأمسك عمر بثوبه على أن يصلي
ُهم ماَت َأَبدًا َوَال تـَُقْم َعَلَى قـَْبرِهِ  إال أن يصلي عليه، ونزل قول اهللا عز وجل: ρاهللا  رسول اهللا، فأىب رسول  {َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد منـْ

  .]84 التوبة:[ِإنـُهْم َكَفُروْا بِالّلِه َوَرُسوِلِه َوَماتُوْا َوُهْم فَاِسُقوَن} 
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2 رقة عمر رضي اهللا عنه

   ،إخويت ،،

ُهم ماَت { :نزل قول اهللا ؟ولكن احلق قد يكون يف أي الكفتنياألمر أحيانًا يتأرجح بني الرقة والشدة،  َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد منـْ
َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد {اهللا بن أيب بن سلول، ال ُتَصل على أحد من املنافقني أبًدا،  ن صليت على عبدكأنه بعد هذه، بعد أ }َبداً أَ 

ُهم ماَت أَ    .، يعين بعد ذلك، وال تقم على قربه، إم كفروا باهللا ورسوله، وماتوا وهم فاسقون}َبداً منـْ

Γر��������Σ� �

عمر هذا الذي تراه قويًا، وشديًدا، وعنيًفا،  ؛رضي اهللا عنه، يُثنون على عمر ني الناس، والناسيعيش ب رضي اهللا عنه عمر
.. حنون، أليس هو عمر الذي يف خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ هو عمر الذي قال عنه ابنه وداخله قلب طفل.. قلب طيبٌ 

   ..-بكائه-  من وراء ثالثة صفوف، )هءبكا(اهللا: صليُت خلف عمر فسمعت حنينه  عبد

مسَُِع نشيجه من وراء  .]86 يوسف:[ }...ُكو بَثي َوُحْزِني ِإَلى الّلهِ {ِإنَما َأشْ  صلى مرة بسورة يوسف فلما قرأ قول اهللا عز وجل:
  !- يمسبحان اهللا العظ- اء، وكان على صولته هذه ّـ وكان عمر رقيق القلب.. بك ،}ِإنَما َأْشُكو بـَثي َوُحْزِني ِإَلى الّلهِ {، الصفوف

رأيت عمر يف الليل قد خرج، فسرت خلفه حىت وجدته يدخل خيمة، قضى  - طلحة الصحايب - يذكر طلحة بن عبيد اهللا
مرأة عجوز عمياء، قلت ما يصنع عمر هنا؟ قالت: يتفقدين، افيها بعض الوقت مث خرج، فدخلت بعده، فوجدت عجوزًا عمياء.. 

  !-سبحان اهللا العظيم-  ويقضي يل حاجايت، وهو أمري املؤمنني يومئذ

إنين أريد أن أضع الصورة األخرى املقابلة.. املواجهة للشجاعة، والقوة والفتوة والفاروقية، يف مقابلها هذه النفس الطيبة.. 
عته أن يف خدمته للمسلمني، ومراعاته هلم، مث استطايف بكائه، احلنونة.. اهلادئة.. النفس اللينة يف داخل عمر، يف بكائه يف الصالة.. 

   .يكسر نفسه


	�ا���
�����	���� �

خرج عمر يوًما من املسجد، ومعه اجلاروت، فإذا بامرأة برزة على الطريق، فسلم عليها أو سلمت عليه فرد عليها،  قال قتادة:
، مث مل اعمر  يا عمر، عهدتك وأنت ُتسمى ُعمريًا يف سوق عكاظ، تصارع الصبيان، فلم تذهب األيام حىت ُمسيت ، هيه..فقالت: هيه

- ر رضي اهللا عنهفبكى عم !علم أنه من خاف املوت خشي الفواتتذهب األيام حىت ُمسيت أمري املؤمنني، فاتق اهللا يف الرعية، وا
  !- سبحان اهللا العظيم
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3 رقة عمر رضي اهللا عنه

عكاظ، األطفال يف سوق  ءجتري ورا رياصغ اره، (أنت كنت ُعمري، كنت ولدً ذك كلمه وتُ كونه يتوقف المرأة، ويسمع منها، وتُ 
  بيقولوا لك أمري املؤمنني)، من خاف املوت خشي الفوت. اآلنو  مث أصبحت عمر

��ا	����زدراءا �

أن قال: ، كالم تكلم به عمر حني صعد املنربجامع بن شداد عن أبيه قال: كان أول   ،رضي اهللا عنه تعال شوف عمر نفسه
  .ِين ين، وإين خبيٌل فسخّ ين، ضعيف فقوّ اللهم إين شديد فليّ 

  ،يت ،،إخو 

إين  :نفسه، وأن ميقت نفسه يف ذات اهللا، وأن يذم نفسه هللا، وهو يقولعلى ري اإلنسان زدقضية أن ي.. النفس زدراءقضية ا
إين شديد فليين، وإين ضعيف "، لكنه يشكو إىل اهللا )شديد يف احلق( :لو نك شديد، يقأوجتد بعض الناس، لو قيل له  ..ينشديد فليّ 

  !"ينخ فقوين، وإين خبيل فسَ 

فقال يا غالم امحلين، فوثب  ،خرج مرة يف يوم حار، واضًعا رداءه على رأسه، فمر به غالم على محار ،رضي اهللا عنه عمر
ال اركب ولكن اركب وأنا أركب خلفك، فركب خلف الغالم،  :اركب يا أمري املؤمنني، قال :الغالم عن احلمار.. نزل الغالم، وقال

  والناس ينظرون، مل يرتدد عن هذا.. مل يرتاجع عن هذا. وهو خلفه،  ودخل املدينة

Γا����������Σ� �

جبفنة حيملها نفر يف عباءة، فوضعوها بني  ةإذ جاء صفوان بن أمي ،كنت جالًسا عند عمر رضي اهللا عنه  قال: ةعن أيب حمذور 
عل اهللا بقوم أو حلى اهللا قوًما يرغبون فَ  :عند ذلكعمر أناًسا مساكني وأرقاء من أرقاء الناس حوله، فأكلوا معه مث قال  ايدي عمر، فدع

نستأثر عليهم، ال جند واهللا من الطعام الطيب ما نأكل  هم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما واهللا ما نرغب عنهم ولكننائعن أرقا
مكلف، وضعه بني يدي  (أراد صفوان بن أمية أن يكرم عمر بن اخلطاب فجاء بطعام يعين شهي.. طعام غال.. طعام ونطعمهم،

أنت ترغب من األرقاء أن يأكلوا معك قال له ال،  :يأكلوا معه، وأراد أن يوبخ صفوان، قاللعمر، عمر أتى بالعبيد واخلدم واألرقاء 
  ستاثر من الطعام دون هؤالء). أليس عندي من الطعام يكفيين ويكفيهم، أنا فقط 
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4 رقة عمر رضي اهللا عنه

Γة�����������Σ� �

عن بن  ؛د خروجه عند إسالمه، موقف هجرته رضي اهللا عنهرة، من أشهر مواقف قوة عمر بعوإن كنا أجلناها ألا مشهو 
عباس رضي اهللا عنهما قال: قال علّي ما علمت أن أحًدا من املهاجرين هاجر إال متخفًيا، إال عمر بن اخلطاب فإنه ملا هاجر تقلد 

ها، فطاف بالبيت ئبل الكعبة، واملأل من قريش بفنا، ومضى قِ (عصاه) ا، واختصر عنزتهى يف يده أسهمً نتضب قوسه، واكسيفه، وتن
  ق واحدة واحدة.سبًعا متمكًنا، مث أتى املقام فصلى متمكًنا، مث وقف على احلِلَ 

اللهم مكن لنا من احلج والعمرة، اللهم يسر لنا احلج والعمرة، اللهم تقبل منا احلج هذه ( )متمكًنا(وأنا أريد أن أتوقف مع 
يطوف بالراحة ودوء.. ن اإلنسان أكنني، ونصلي يف املقام متمكنني) لعمرة، اللهم أعنا على أن نطوف متمكنني، ونسعى متموا

طاف على حلقة،  ،حلقة ،لقطاف متمكًنا، مث صلى متمكًنا، مث وقف على احللق حلقة حلقة.. واقف على احلِ  ..وعلى مهله
ه أمه، وييتم ولده، أو ترمل ال يرغم اهللا إال هذه املعاطس، من أراد أن تثكلَ  ،هت الوجوهقاعدين حلقات يف الكعبة فقال هلم: شاال

  زوجته، فليلقين وراء هذا الوادي، فإين مهاجر.

بد أن  سيدنا عمر ملا أراد أن يهاجر ال ؛، علمهم ما أرشدهم مث مضى لوجههفما اتبعه أحد إال قوم من املستضعفني :قال عليّ 
ومضى ذه القوة وكثريًا ما  ،)يأيت خلفيع نفسه يضيّ  يريد أن ذيال ،قال هلم: (أنا مهاجر ،، والعزة، واملنعة. وقف عليهمتبدو منه القوة

  هاجر بطريقة غري طريقة عمر. ρالرسول عوجل هذا األمر.. أمر أن 

هو  ρأما رسول اهللا  سه،هاجر لألمة كلها، وعمر هاجر لنفسه، فعمر شخص يهاجر لنف ρواجلواب ببساطة أن رسول اهللا 
   .ل جاللهع لألمة، كيف تأخذ باألسباب، ويتعلق قلبها برب األسباب جيشرّ 

���ا���م�
ت� �����
�ا	" �

أن اإلسالم يراعي التفاوت بني اخللق، الطريق إىل اهللا جل جالله طريق واسع.. شاسع، تسع كل  - خوةأيها اإل- كثريًا ما قلت 
الذي حتت السرير، وسعيد بن زيد الذي سكت واستخفى بإسالمه  ،لذلك وسعت خبابتسع الكل..  والقدرات واملواهب، الطاقات

وخرج على مقدمة الصف، كل هؤالء رضي اهللا  ،)؟ستخفاءِملَ اال( :نقتله بسيفه، وعمر نفسه الذي قال :ومل يتكلم، ومحزة الذي قال
  .عن اجلميع.. رضي اهللا عن اجلميع
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5 رقة عمر رضي اهللا عنه

  ،،، الشاهد

 ه حىت يقول يف رسول اهللا،ن، وعمار بن ياسر ال يرتكو )لكم أغيظ لقلتها يد، لو أعلم كلمة هأحَ  ..دأحَ ( :يقولسيدنا بالل 
عند اإلكراه اإلسالم يسع هذا وهذا، فال تكن أنت  .]106 النحل:[ {ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئن بِاِإليَماِن} دويقول له: إن عادوا فعُ 

وتريد الناس كلهم على هذا اخلُُلق إذا كان هناك سعة.. إذا كان هناك سعة، فلذلك ملا هاجر رسول اهللا هكذا، وهاجر على ُخُلق، 
 والذي يريد أن يكون فليكون يهاجرفليهاجر أن يقدر  منع لألمة، عمر هكذا، الرسول ُيشر.  

������#��$��%����� �

  لذلك إخويت ،،، 

سه إذا طغت، لنتعلم أيًضا أال نطغى، وال نغرت، وال نفتخر، وال يأخذنا العجب، وال تعالوا لنرى كيف كان عمر يكسر نف
الصالة جامعة  :الكرب، فعمر نفسه الذي قال وافقت ريب يف ثالث، عن حممد بن عمر املخزومي عن أبيه قال: نادى عمر بن اخلطاب

يا أيها الناس لقد رأيتين أرعى "مث قال:  ρ هأهله، وصلى على نبي  يه مبا هوصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن علفلما اجتمع الناس وكثروا، 
  مث نزل.  "على خاالت يل من بين خمزوم، فيقبض يل القبضة من التمر أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم

 الرمحن بن عوف: يا أمري املؤمنني ما زدت على أن قمئت نفسك فقال: وحيك يا بن عوف إين خلوت فحدثتين فقال عبد
اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور فضل منك فأردت أن أعرفها نفسها (نفسي فقالت أنت أمري املؤمنني، فمن ذا أ

  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا).

�&	
�ا	����م� �

 نَساُهْم َأنُفَسُهْم}{َنُسوا اللَه فَأَ  قال اهللا جل جالله: ،ا تنسىأإىل حكمة، ومن شرور النفس  معاجلة النفس أمر حيتاج
أال  ،ذلكينفذ  أننفسك. سيدنا عمر أراد  تنسَ  ال ،)نسيت نفسك؟ هل( :عندنا يف اللغة العامية أحيانًا يقول لك .]19 الحشر:[

  .. كر نفسه بنفسهذ ي أننفسه.  ينسى

صعد املنرب، وقال هلم  - عظيمسبحان اهللا ال - ه كان جيري خلفه بالعصا ليعمل، ويأيت برزق خاالتهان أبأخر آذكر يف موطن 
   .يوم أي يوم)طول النهار، و أجرًا لعمل  ..كف زبيب، أو كف متر  من أجلخااليت،  أعيل، وكنت ا(أنا كنت ُعمري 
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6 رقة عمر رضي اهللا عنه


��ھ0ا�	/���.-,�+���ا	�*م��(�أم��� �

املؤمنني ال ينبغي لك  على عاتقه قربة، فقلت يا أمري ي اهللا عنهرضرضي اهللا عنه رأيت عمر بن اخلطاب  قال عروة بن الزبري
 ميألما أتاين الوفود سامعني، مطيعني دخلت نفسي خنوة فأردت أن أكسرها. (شايل قربة، وماشي يف الشارع عندهذا، فقال عمر: 

   مياه، ويسقي مياه)!!!

ه الرقع، ويقول بيت املقدس خاض خماضة، والطني إىل ركبتيه، وثوبه عليفاًحتا ما دخل عند قصة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
   ؟تيناك بثوبني خريًا من هذينأله أبو عبيدة: يا أمري املؤمنني إنك تستقبل قوًما، فلو 


�3��ك�	�	
��
��
��.�5ة�أ4 �

نطلب العزة ل (ه.. بتغينا العزة يف غريه أذلنا اهللافقال: لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم، فمهما ا
)، يء آخرن العزة ليست بأي شأ نا..ر. آآآه لو فهمها قوماهبني يا أبا عبيدة، ربنا أعزنا باإلسالم ليس بالثياب، وليس باملظبثو 

بالعزة نأخذ  تأيت سباب.. مطلوب، لكن ليست هذه اليتألنأخذ باألسباب مثل ما قلت يف احلضارة، يف املصانع، يف ا أن مطلوب
  ا َقُصَرت األسباب فإن العزة هللا، ولرسوله، ولدينه، وللمؤمنني..باألسباب، ونعتز باهللا، ومهم

لية و عمر، واملسؤ  مثالهأما عدل عمر فذلك أمٌر غٌين عن الذكر، فال يُذكر العدل، إال ويُذكر عمر، وال يُعرف العدل، إال مبثال و 
   .قادم إن شاء اهللايف حتمل اخلالفة، ولذلك أريد أن أمر على عدل عمر مرورًا سريًعا، يف اللقاء ال

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


